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UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om klimaændringer og miljøet, ledet af Anna Pasková, Rådet/Tjekkiet 

Fredag den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.30 og kl. 14.00-16.00 

 

1. Indledning ved formanden og talspersonen  

Formanden forklarede, at formålet med møderne var at drøfte det første udkast til forslag. Dette 

udkast var blevet rundsendt og skulle ses som et udgangspunkt. På dagens møde og yderligere to 

kommende arbejdsgruppemøder burde disse forslag færdiggøres, så de kunne forelægges for 

konferencens plenarforsamling. Talsmanden for borgerne fremhævede behovet for at være produktiv 

og fokusere på at komme med håndgribelige og relevante forslag.  

 

3. Fremlæggelse og drøftelse af udkastene til forslag med henblik på forelæggelse af udkast til 

forslag på plenarforsamlingen den 26. marts 

Under de følgende drøftelser var der generelt støtte til de fleste af forslagene, og der blev fremsat en 

række forslag med henblik på at videreudvikle dem. På møderne blev forslag 1, forslag 2 og en del af 

forslag 3 drøftet. 

 

Forslag 1 - Sikker, bæredygtig, klimaansvarlig og økonomisk overkommelig produktion af fødevarer 
under overholdelse af bæredygtighedsprincipper, miljøet, beskyttelse af biodiversitet og 
økosystemer: 
 

Under drøftelsen blev følgende spørgsmål behandlet: 

➢ Der blev nævnt følgende forslag til tilføjelser til teksten: en retfærdig omstilling, bæredygtige 

indkomstmuligheder for landbrugere, behovet for at sikre fødevaresikkerhed, overkommelige 

fødevarepriser, uddannelse af landbrugere, innovation, præcisionslandbrug, mere 

bæredygtig fødevareproduktion, fiskeri og blå økonomi, incitamenter til økologisk landbrug 

og nedbringelse af madspild 

➢ Den aktuelle geopolitiske situation blev taget op ved flere lejligheder, navnlig i forbindelse 

med behovet for at garantere fødevaresikkerheden 

➢ En række indlæg understregede betydningen af at bevæge sig i retning af en mere bæredygtig 

produktion, et mere bæredygtigt forbrug og mere bæredygtige produktionsmetoder  

➢ Behovet for at sikre gode arbejdsvilkår og levebrød for landbrugerne blev også understreget 

➢ Medlemmerne drøftede ambitionsniveauet med hensyn til at reducere anvendelsen af 

pesticider og niveauerne af støtte til økologisk landbrug og anvendelsen af økoordningerne 

➢ Medlemmerne var enige om behovet for at reducere emissioner og miljøvirkninger, herunder 

gennem forskning, innovation og uddannelse 

➢ Generelt nævnte en række medlemmer behovet for en retfærdig og grøn omstilling 
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➢ Spørgsmålet om Dyrevelfærd og bæredygtighed inden for kødproduktion og dyretransport 
blev rejst samt behovet for at styrke forbindelsen mellem opdræt og fodring 

➢ Medlemmerne var ikke enige om at indføre indkøbskvoter for lokale produkter til store 
internationale supermarkeder, men medlemmene understregede behovet for at støtte lokale 
produkter og korte forsyningskæder. 
 

Forslag 2 - Beskytte biodiversiteten og landskabet, eliminere alle former for forurening 
Under drøftelsen blev følgende spørgsmål behandlet: 

➢ Der blev nævnt følgende forslag til tilføjelser til teksten: genopretning af biodiversitet og 

landskab, øget bevidsthed om forurening, kommunernes rolle, byskove, skove, der går tabt 

ved brand, miljøvenlig skibsfart, bekæmpelse af mikroplastfourening uden at bringe 

fødevaresikkerheden i fare 

➢ Medlemmerne drøftede eliminering af forurening og fremhævede behovet for at være 

realistisk, men også ambitiøs og have en langsigtet vision under hensyntagen til allerede 

eksisterende mål 

➢ Den overordnede betydning af bedre forvaltning af beskyttede områder og både beskyttelse 

og genopretning af biodiversiteten blev fremhævet, samtidig med at betydningen af ikke at 

bringe fødevaresikkerheden i fare også blev fremhævet  

➢ Betydningen af bestøvning og oprindelige insekter blev understreget af flere medlemmer, 

herunder håndhævelsen af eksisterende bestemmelser i denne henseende 

➢ Spørgsmålet om genplantning af ødelagte skove og navnlig skovbrande blev rejst og støttet af 

en række medlemmer. 

 

Forslag 3 - Bekæmpe klimaændringer og øge den europæiske energisikkerhed under hensyntagen 

til geopolitiske konsekvenser og forsyne europæerne med tilstrækkelig, prismæssigt overkommelig 

og bæredygtig energi, samtidig med at rollen som global leder bevares, og de globale 

klimabeskyttelsesmål respekteres: 

 

Under drøftelsen blev følgende spørgsmål behandlet: 

➢ Der blev nævnt følgende forslag til tilføjelser til teksten: flere investeringer i vedvarende 

energi, lagringsmetoder, sikring af en retfærdig omstilling, herunder menneskerettigheder og 

økologiske aspekter 

➢ Der blev fremsat forslag om en bedre adskillelse af spørgsmålet om klimaændringer og 

energisikkerhed inden for rammerne af målet og foranstaltningerne 

➢ Flere medlemmer fremhævede behovet for at gå over til vedvarende energikilder og også 

mindske energiafhængigheden 

➢ I forbindelse med den generelle energipolitik burde der tages hensyn til den geopolitiske 

situation, menneskerettigheder, økologiske aspekter og god regeringsførelse og 

retsstatsprincippet for leverandører fra tredjelande 

➢ Der var ikke enighed om at overveje kerneenergi under energiomstillingen 

➢ Behovet for energieffektivitet og et fald i forbruget, bl.a. ved at forbedre isoleringen af 

bygninger, blev nævnt 

➢ Grøn brint, hvor elektrificering er vanskelig, blev overvejet 

➢ Spørgsmålet om energilagring blev behandlet. 



 

3 

 

 

4. Afslutning ved formanden 

Formanden forklarede, at hovedlinjerne i forslagene og deres specifikke foranstaltninger ville blive 

præsenteret på plenarmødet den følgende dag. Formanden afsluttede mødet og tilkendegav behovet 

for yderligere møder i arbejdsgruppen, som sandsynligvis ville finde sted den 1. april. 

 
 


